


Wie zijn wij?

Leert momenteel
Alles over de scouting

Vaardigheden
relatie beheren met onze klanten, 
oplossingen laten aansluiten bij 

klantbehoefte

Leert momenteel
Stijldansen

Vaardigheden
puzzelen in het LMS totdat je de beste 

oplossing voor een vraagstuk hebt 
gevonden
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Marketing in en voor je 
Totara omgeving…

…en alle andere 
leerplatformen





Marketing voor leren
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Personen



Persona van lerende
Sociale lerende

‘Gedeelde smart is halve smart’

Over
Leeftijd: 27 
Functie: marketing manager
Werkt: fulltime & hybride (thuis/kantoor)
Nationaliteit: Nederlandse
Contactmethoden:  social media, sociale en 
netwerk evenementen, congressen, koffiepauzes, 
yoga les

Leerpijn
• Tijd om te leren
• Niet interactieve leermomenten (bijv. slideshow leren / collegestijl)
• Niet bite size leren
• Mist communicatie over het leren, weet niet wat beschikbaar is
• Slechte gebruikerservaring (zoekfunctie, aantal kliks, misleidende titels)
• Onaantrekkelijk design van het platform
• Aanbiedingen die niet relevant zijn

Deal breakers
• Risico van publieke vernedering
• Ouderwets ontwerp
• Geen mogelijkheid tot interactie met anderen
• Geen waarde van leren als mogelijkheid om netwerken op te bouwen

Hoofdredenen om te kopen
• Deel uitmaken van een gemeenschap
• Leren door samen te werken, groepsdiscussies
• Op de hoogte zijn van het nieuws
• Houdt van werkgever specifieke producten
• Houdt van de mogelijkheid om te delen wat ze bereikt heeft (certificaten / leaderboard)
• Delen van vaardigheden en ervaringen (Masterclass / discussies)
• Menselijke vaardigheden, welzijn, strategie, branche en bedrijfsnieuws (Prio 1)
• Professionele vaardigheden (Prio 2)

Deal makers
• Mogelijkheid tot gezamenlijk leren
• Modern en aantrekkelijk design
• Mogelijkheid om te beoordelen, commentaar te geven en te delen (interactie, zichtbaarheid)
• Breed scala aan onderwerpen (op z’n minst sterke leerinterventies over menselijke vaardigheden 

en levenslessen)
• Community om op de hoogte te blijven van wat er nieuw is en ervaring delen over het leren

Motivatie
• Ella wil zich betrokken voelen
• Wil gênante momenten, uitsluiting, gezichtsverlies en eenzaamheid voorkomen
• Wil zich sociaal gemakkelijk voelen, aardig gevonden worden, een goede performance neerzetten
• Bouwt graag vriendschappen en netwerken op, is een sfeermaker
• Zoekt naar groei, om gewaardeerd te worden voor prestaties en ontwikkeling
• Gestimuleerd door een fijne tijd, sociale evenementen, sociale status, merchandise, netwerken, 

referenties

Ella



Empathy map



“Zou Ella deze nieuwe cursus volgen 
in het LMS?”

Bite sized learning SociaalHet juiste aanbod



Tips
• Extra cursuskenmerken

• Filters in de catalogus

• Automatisch inschrijven op 
relevante cursussen

• Dashboard afgestemd op je 
persona of doelgroep

• Cursussen uitlichten via 
dashboard of catalogus



Waarde (prijs)



Leren maakt 
succesvol
• Wat levert het de cursist op?

• Beloon je cursisten

• Social success

• Vergeet je persona’s niet



Promotie



Neurie, zing, schreeuw!
Verandering werkt het beste met ‘altijd aan’ communicatie & campagne pulsen.



Promotie



Eén e-mail is geen campagne



Plaats





Let’s practice!



Podcast tip


